“Escolher a Paz” Exibições do documentário
destacam a Educação para a Paz em Boston

Colocado por Thom Adorney a 14 fev, 2017 - Blogue

Thom Adorney, antigo professor, trabalha
como fotógrafo e consultor educativo. Ele
é voluntário, facilitador do Programa de
Educação para a Paz (PEP). Thom
iniciou recentemente a função de Diretor
de Visionamento de Filmes para a Studio
View
Productions,
a
companhia
independente que fez o filme “Escolher a
Paz”. Este documentário é acerca de três
criminosos marcados por gerações de
violência,
dependências
e
fracas
condições sociais, que frequentam o
Curso da Paz numa prisão do Texas,
onde se esforçam por descobrir a sua
humanidade, melhorar a sua perceção da
vida e reconstruir as suas vidas a partir
de dentro.
O documentário premiado “Escolher a
Paz” teve a sua estreia em Boston, na
Nova Inglaterra, no passado mês de
outubro, e recebeu críticas elogiosas.
Dos 130 convidados que estiveram

presentes na exibição, 30 eram
funcionários de prisões estatais e locais.
Antes da exibição, uma equipa de
voluntários contactou cerca de 150
decisores a nível estatal e local,
oferecendo-lhes passes de cortesia.
Entre os convidados, estavam o
Governador e o Vice-Governador, o
Presidente da Câmara de Boston,
legisladores estatais, xerifes da cidade,
conselheiros
e
coordenadores
educacionais para os estabelecimentos
prisionais, para dar uns exemplos.
Também foram convidadas algumas
pessoas que tinham estado presas.
A reação ao filme foi imediata e sentida.
Os participantes estavam visivelmente
comovidos com o filme e expressaram
gratidão pela oportunidade de o verem.
Muitos expressaram interesse em terem
mais informações acerca de “Escolher a
Paz” e do PEP.
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O Departamento dos Serviços de
Reabilitação Pede a Exibição de
“Escolher a Paz”
O
Comissário
dos
Serviços
de
Reabilitação faltou à exibição, mas
perguntou se podia ver o filme de outra
maneira. Enviámos-lhe o DVD e estão
a debater os próximos passos para a
exibição do filme e a apresentação do
PEP.
Exibição de “Escolher a Paz” no
Gabinete do Governador
Aqui estão algumas das iniciativas que
daí resultaram:
“Escolher a Paz” e o PEP
Estabelecimentos
Prisionais
Cidade de Plymouth (PCCF)

nos
da

A Diretora dos Serviços Educativos levou
a ver o filme cinco elementos da sua
equipa, e todos ficaram impressionados.
“Aquele filme foi espantoso!”, elogiou a
equipa. “Porque é que não colocamos o
Programa de Educação para a Paz em
todas as prisões de Massachusetts? O
documentário e o programa vão crescer
rapidamente.” Uma nova equipa do PEP
teve um encontro com a sua equipa e
combinaram mostrar “Escolher a Paz” e
começar os cursos do PEP em dezembro
de 2016.

No dia 7 de fevereiro, três legisladores
estatais proporcionaram a exibição do
filme no Gabinete do Governador, para
os seus colegas e equipas. A resposta foi
entusiástica tanto para o filme como para
o PEP. O Representante do Estado Kay
Kahn e o Secretário da Segurança
Pública, Daniel Bennett, dirigiram-se
cada
um
à
audiência,
falando
elogiosamente de “Escolher a Paz” e da
importância do PEP e de programas
similares na reforma dos serviços
prisionais.
O interesse suscitado pela exibição em
Boston demonstra como “Escolher a Paz”
pode gerar interesse no PEP junto das
populações. Depois das pessoas o
verem, trazem-no para os seus círculos
de influência e, ao fazê-lo, expandem a
consciência pública da educação para a
paz.
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